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1. Innledning  
 
Housing First er en metode for varig bosetting av bostedsløse med 
rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser. Fra sitt utspring i New York har 
metoden de senere år fått utbredelse også i Europa. 
 
I Norge er noen kommuner og organisasjoner i ferd med å se på mulighetene for å 
prøve ut Housing First. Husbanken har sett behov for en kortfattet beskrivelse av 
hva metoden handler om, for kommuner, fagfolk, politikere og andre interesserte. 
Målet er å bidra til felles forståelse av Housing First-modellen blant de som 
vurderer eller har valgt å prøve den ut. 
 
Modellen vil kunne detaljeres på ulike måter når den prøves ut i praksis, og 
innebærer et konkret samarbeid innen bolig- helse- og sosialforvaltning. 
Husbankens rolle er å bistå med kunnskapsformidling på det boligsosiale feltet. 
 
Vi presiserer for ordens skyld at denne introduksjonen verken er ment som en 
autorisert norsk oversettelse av eller en konkret veileder i bruk av Housing First-
metoden. I litteraturlisten er det vist til utfyllende materiale om modellen. 
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2. Bakgrunn 

2.1 Arbeid mot bostedsløshet i Norge 

I Norge startet det systematiske, nasjonale arbeidet mot bostedsløshet i 2001 med Prosjekt 
bostedsløse. Samordning mellom boligsektor og sosialsektor med boliger med oppfølging ga 
de mest vanskeligstilte vesentlig bedre bostabilitet. Den nasjonale strategien «På vei til egen 
bolig 2005 – 2008» fulgte opp Prosjekt bostedsløse. Justis- og helsesektor ble trukket inn 
som samarbeidspartnere.   
 
Prosjektet og strategien innebar at mange bostedsløse fikk tilbud om boliger, men en stor 
andel av disse boligene var samlokaliserte og lå i tillegg i belastede bomiljøer. En rapport fra 
IRIS i 2012 «Ryktet forteller hvor du bor», viser at stor botetthet av vanskeligstilte medfører 
betydelige utfordringer når det gjelder sosial inkludering og integrering. Dette samme ble 
påpekt i evalueringene av både Prosjekt bostedsløse og På vei til egen bolig.  
 
«Rom for alle» NOU 2011:15 ga klare signaler om at sosial inkludering skulle være et mål og 
styrket tankegangen om helhetlig, tverrfaglig oppfølging. Helsedirektoratets retningslinje for 
behandling av personer med rus- og psykiatrilidelser (ROP-retningslinje 03/2012) gir føringer 
om styrket helhetlig oppfølging overfor personer som er eller står i fare for å bli bostedsløse. 
Behandlingsapparatet skal oppsøke personer som selv ikke møter til avtaler. 
 
I «Byggje – bu – leve» (Meld. St. 17 2012/2013) trekkes det bl.a. fram at Husbanken skal 
stimulere til kommunale botilbud til personer med rusproblemer, psykiske lidelser og 
dobbeltdiagnoser. Det foreslås likeledes å utvikle modeller for å sikre brukermedvirkning i 
valg av bolig og tjenester.  

2.2 Kort om bakgrunnen for Housing First 

Den frivillige organisasjonen Pathways to Housing ble etablert av psykiateren Sam 
Tsemberis i 1992 i New York. Organisasjonen har siden etablert Housing First-metoden, en 
metode som viser seg effektiv til å hjelpe bostedsløse med alvorlig psykiatridiagnose og/eller 
omfattende rusproblemer til varig bolig.  
 
Housing First-metoden ble utviklet som en reaksjon på prinsipper om at den bostedsløse 
skal settes i stand til å mestre å bo i egen bolig gjennom botrening, rehabilitering eller 
behandling før tildeling av egen bolig. Metoden bygger på at bolig er et grunnleggende behov 
som må dekkes før den bostedsløse vil være i stand til å ta fatt på mer komplekse prosesser 
som rehabilitering. Erfaringer med metoden har vist at en varig bolig som beboeren opplever 
som et hjem utgjør en viktig motivasjonsfaktor for å stabilisere eget liv. 
 
Pathways to Housing kan vise til stor suksess i å oppnå stabile bosituasjoner for (tidligere) 
bostedsløse. Undersøkelser viser at 85 % blir boende i boligene, rusmiddelmisbruk og 
kriminalitet reduseres og livskvaliteten øker. 
 
Flere byer i mange land har derfor hentet inspirasjon fra dette arbeidet. Housing First- 
metoden prøves nå ut i en rekke land, blant annet i Canada, Danmark, Nederland, Tyskland, 
Portugal og Finland. På oppdrag fra Husbanken har Rambøll i 2012 utredet muligheter og 
hindringer for implementering i Norge. I rapporten vektlegges den opprinnelige modellen. 
Konklusjonen er at det er gode muligheter for bruk av metoden i Norge. 
 
Det er klare indikasjoner på at tiltak som ligger tett opp til den opprinnelige Housing First-
metoden har de beste resultatene. I rapportens kap. 4.5 har Rambøll også utarbeidet en 
sjekkliste for hovedelementer de mener må ivaretas ved innføring i Norge.  
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I det følgende skisseres verdier og prinsipper fra Pathways to Housing. Det er disse 
Husbanken legger til grunn når vi snakker om Housing First som et metodevalg. 
 
Den overordnede verdien i modellen er: «Alle skal selv kunne velge hvor de vil bo og hva de 
trenger av oppfølging». 
 

3. Housing First – hovedprinsipper 

3.1 Bolig som menneskerett 

Bolig er en grunnleggende menneskerett. Bolig er ikke et privilegium man skal gjøre seg 
fortjent til. Bolig skal tildeles uten betingelser om å kunne mestre boforholdet selvstendig, 
eller krav om botrening eller rehabilitering. Med «bolig» menes en varig og fullverdig bolig 
som dekker alle nødvendige funksjoner for å bo, som leies med standard husleiekontrakt og 
som oppfyller husleielovens hovedbestemmelser om leietid.  

3.2 Valgfrihet 

Deltakelse i Housing First skal velges av den enkelte selv. Erfaringen fra andre land er at de 
aller fleste, og de med de tyngste problemene i rus og psykiatri, kan bo når forholdene 
legges til rette for dette og det tilbys hensiktsmessige tjenester. 
 
Den bostedsløse skal i størst mulig grad kunne velge bydel/boområde, og individuell bolig i 
et vanlig bomiljø skal være en valgmulighet. Boliger i belastede miljøer med stor grad av 
vanskeligstilte er ikke hensiktsmessig i Housing First-metoden. Det vil kunne bety at en del 
kommunale utleieboliger ikke er aktuelle i et Housing First-tiltak.  Alternativer kan være at 
tiltaket hjelper den bostedsløse å leie en privat bolig eller at kommunen leier inn og fremleier 
en privat bolig.  
 
Andre muligheter kan være: 

 avtaler med profesjonelle private utleiere  
 kommunalt eide borettslags- eller sameieleiligheter 
 kommunalt kjøp av boliger 
 kjøp av individuell bolig med startlån og etableringstilskudd 

 
Erfaringsmessig er det noen få som velger å bo samlokalisert eller i bofellesskap med en 
eller noen få andre i samme livssituasjon.  
 
I hvilken grad tiltaket oppnår å gi trygghet for utleier om at boligen blir tatt vare på, vil være 
avgjørende for tilgangen på det private leiemarkedet. En avtale som tar utgangspunkt i at 
boligen er i god fysisk stand ved leietidspunktet og skal tilbakeleveres i samme tilstand har 
vist seg hensiktsmessig i andre land. 
 

3.3 Integrering 

Som hovedregel skal det maksimalt være 20 % beboere fra Housing First-programmet i en 
boligblokk eller i et nærmiljø. Boliger til Housing First skal ikke lokaliseres sammen med 
andre vanskeligstilte med rus- og psykiatriproblemer. 
 
Boligene skal være i god stand og ha vanlige møbler og nødvendig utstyr. Det legges til rette 
for at beboeren får mulighet til å innrede boligen etter egne ønsker og behov. 
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3.4 Skille mellom bolig og oppfølging  

Bolig skal tildeles uten at dette medfører plikt til å ta imot oppfølging. Brukerens valgfrihet 
gjelder altså også på dette punktet. Housing First-programmet har likevel som forutsetning at 
de ansvarlige for programmet skal ha tilgang til boligen en gang i uken. 
 
Skillet mellom bolig og tjeneste betyr at beboeren ikke mister tjenestene selv om 
vedkommende kastes ut av boligen. Det betyr også at programmet følger deltakeren og ikke 
boligen.  
 
Beboeren skal verken miste boligen eller oppfølgingstjenester ved en eventuell innleggelse i 
institusjon.   
  
Når en beboer klarer seg selv, skal tjenesten gradvis fases ut til den ikke lenger er aktuell. 
Beboeren kan derimot fortsette å bo i boligen med samme leiekontrakt. 
 
Housing First har vanligvis avtaler om oppfølging i en tre-årsperiode, men forlenger 
oppfølgingen dersom beboeren har behov for videre støtte. 

3.5 Respekt, varme og medfølelse  

Metoden er basert på en positiv menneskeforståelse. Brukere skal møtes med respekt og 
medfølelse, og på egne premisser på egne arenaer.  
 
Dette handler om hvordan tjenesteyterne møter beboeren, hvilket språk de bruker, hvilke 
signaler de sender og om hvorvidt de tar seg tid til å lytte til hva deltakerne egentlig sier.  
 
Housing First-metoden bygger på empowerment-prinsippet (myndiggjøring). En 
myndiggjørende praksis innebærer en forståelsesramme hvor man tar beslutninger sammen 
med, og ikke for - brukeren. 

3.6 Rehabilitering («Recovery») og skadereduksjon 

Housing First-modellen har fokus på deltakernes helse gjennom å tilby omfattende 
rehabiliteringstjenester, behandling og oppfølging i boligsituasjonen. Tilbud om ulike 
helsefremmende aktiviteter, kurstilbud og sosiale aktiviteter, evt. arbeidstrening, kan være 
aktuelt. Metoden forutsetter likevel ikke at man skal oppnå opphør av rusmisbruk eller 
psykiske problemer, men tar sikte på rehabilitering og skadereduksjon. 
 
Oppfølgingsarbeidet har også fokus på at beboeren skal unngå adferd som kan føre til 
negative konsekvenser. Dette kan for eksempel gjelde bråk eller unnlatelse av å betale 
husleie, som kan føre til utkastelse. Det er viktig å bevisstgjøre beboeren om hvilke 
konsekvenser som kan komme ut av ulike typer oppførsel eller handlemåter.  
 
 

4. Arbeidet i faser – en kort beskrivelse 

Her skisseres et eksempel på gangen i arbeidet, for å gi et mer konkret bilde av hva 
programmet handler om. Dette er ingen utfyllende beskrivelse, og rekkefølgen på punktene 
kan variere. Eksempelvis foretas ressurskartleggingen når brukeren er klar for det.  

4.1 Oppstart 

Oppstarten skjer gjennom henvendelse i form av en enkel søknad med brukerens navn og 
fødselsnummer fra NAV, psykisk helse eller annen instans. Brukerne kan også henvende 
seg direkte til programmet. Oppstart skjer i så fall når tjenesteoppfølging er avtalt med 
nødvendige instanser. 
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I den innledende samtalen med brukeren legges det vekt på å informere om hva det betyr å 
være en del av et Housing First-program, bl.a. forklare hva som er fordeler og ulemper. Det 
er viktig å understreke at brukeren selv må ønske å delta.   
 
Programmet tar en beslutning om opptak og tar initiativ til en avtale med brukeren. Brukeren 
har ansvar for å bestemme tid og sted for samtaler samt fremme ønsker om hvor og hvordan 
boligen og oppfølgingen skal være.  
 
Brukeren foretar sammen med en program-medarbeider en kartlegging av egne styrke og 
svakheter. Det bør legges vekt på å finne fram til personens ressurser og ferdigheter.  
Metodens verdigrunnlag er at forandring er mulig for alle, uavhengig av tidligere opplevelser 
og den aktuelle situasjonen. 
 
Brukeren får bistand til å finne boligen på egenhånd eller blir tilbudt noen alternative boliger å 
velge mellom, vanligvis 2-3, som programmet leter fram på leiemarkedet. Det er viktig at 
brukeren selv avgjør hvilken bolig vedkommende ønsker å flytte inn i. 
 
Brukeren flytter inn i boligen med en standard leiekontrakt. Innflytting skjer så raskt som 
mulig og seinest 6 – 8 uker etter at vedkommende er blitt deltaker i programmet/prosjektet. 

4.2 Underveis 

Housing First teamet (v/primærkontakt) og beboeren har møter og kontakt minimum ukentlig. 
Hyppigheten vurderes ut i fra hva brukeren ønsker og hva som er behovet underveis. 
Fagpersoner tilknyttet teamet skal ha en stor grad av tilgjengelighet.  
 
Dersom brukeren flytter ut eller blir kastet ut av boligen, skal oppfølgingstjenestene 
videreføres. Det samme gjelder om personen legges inn på institusjon eller har et 
fengselsopphold.  (NAV bistår med å skaffe midlertidig bolig dersom permanent bolig ikke er 
mulig.)   

4.3 Avslutning 

Oppfølgingstjenestene knyttet til Housing First avtales vanligvis med en tidsramme, på f.eks. 
tre år. Brukeren kan likevel bestemme at den enkelte tjeneste skal opphøre, i samråd med 
hjelpeapparatet. 
 

5. Organisering og bemanning  

Oppfølgingstjenestene kan organiseres på ulike måter.1 Det kan f.eks. satses på et eget 
kommunalt oppfølgingsteam, og etableres et forpliktende samarbeid med kommunen og 
helseforetaket, for å sikre tilgang til spesialisthelsetjenesten. Dette for å sikre at oppfølgingen 
og evt. behandlingen tilbys de som trenger det, i samsvar med ROP-retningslinjene.   
 

                                                
1
 Eksempler: ACT (Assertive Community Treatment) er en godt dokumentert modell for å gi 

oppsøkende og helhetlige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og samtidige 

ruslidelser. ACT-teamene er etablert som et samarbeid mellom kommuner og helseforetak ved DPS. 

Teamene er tverrfaglig sammensatt. Filosofien er å ha fokus på brukernes mestring, fungering og 

integrering i lokalsamfunnet. 

ICM (Intensiv Case Management) ivaretar brukere med noe lettere problematikk enn ACT. ICM-

teamene er bemannet med generalister som henter inn fagkompetanse ved behov. 

FACT (Function ACT) er etablert i Nederland og er en tilpasning av ACT. Målgruppen er personer 

med en alvorlig psykisk lidelse. 
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De tverrfaglige teamene skreddersys med tanke på den enkelte beboers behov og 
problematikk. De kan ha medlemmer med spesialkompetanse innen; 
 

 Psykiatri 
 Rusarbeid/dobbeltdiagnoser 
 Sosialt arbeid 
 Sykepleie 
 Arbeidstrening 
 Nettverksarbeid 
 Booppfølging 
 Personlig økonomi 
 Boligoppfølging (kontrakter, leieforhold) 
 Relaterte kompetanseområder 

 
Teamet er ideelt sett tilgjengelig 24 timer/ 7 dager i uken. Lokale tilpasninger med 
eksisterende beredskapsordning på telefon kveld og natt vurderes. Ved leie av bolig på det 
private leiemarkedet er representant for teamet tilgjengelig for utleier til enhver tid. 
 
Opplæring og trening av medarbeidere er nødvendig, eksempelvis i f.h.t. motivasjonsteknikk, 
skadereduksjon og oppdagelse av stadier av forandring hos den enkelte beboer. 
Medarbeiderne skal også være særskilt oppmerksomme på å skille deres klinisk/faglige 
tilnærming fra boligperspektivet. 
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